
 

 

Kính gửi các bậc Phụ huynh 
 
Chúng tôi rất phấn khởi được giúp đỡ con quý vị năm nay với chương trình học đọc viết hấp dẫn 
và dựa trên bằng chứng của chúng tôi. 
 

Quý vị có thể chờ đợi điều gì? 
Chúng tôi dạy bằng Little Learners Love Literacy® - một phương pháp dạy đọc viết quy củ và rõ 
ràng, với các hoạt động hấp dẫn và các nhân vật trẻ em yêu thích. Nó được sắp xếp cẩn thận 
theo trình tự bảy giai đoạn để dạy trẻ em 44 âm của tiếng Anh và các nguyên tắc của mã chữ cái 
tiếng Anh, đó là:  

 mỗi âm thanh lời nói (gọi là ‘âm vị’) có thể được thể hiện bằng một chữ cái (hoặc nhóm 
chữ cái) khác nhau, ví dụ âm /ī/ như trong I, sky, pie, ice, cycle;  

 một chữ cái hay nhóm chữ cái có thể thể hiện các âm thanh lời nói khác nhau, ví dụ chữ 
‘y’ trong yes, gym, funny, sky. 

 

  
Bảy Giai đoạn của Little Learners Love Literacy® 

 
 
Quý vị có biết là việc học mã chữ cái tiếng Anh giúp trẻ em có được kiến thức để đọc và đánh 

vần 84% TẤT CẢ các từ tiếng Anh? (Hanna, Hanna, Hodges và Rudgorf, 1966) 

 
Chúng tôi bắt đầu dạy mã chữ cái đơn giản (Giai đoạn 1-4). Chúng tôi sẽ tập trung vào việc 
nhận thức ngữ âm và âm vị để xây dựng nền tảng vững chắc nhất để thành công về đọc và 
đánh vần. Chúng tôi cũng sẽ tập trung xây dựng từ vựng và các kỹ năng ngôn ngữ nói để phát 
triển nền tảng vững chắc như nhau cho kỹ năng hiểu và viết. 
 

Gặp Milo và các bạn 
Trong vài tuần đầu tiên của học kỳ, chúng tôi sẽ học các chữ cái và âm 
thanh của giai đoạn 1 (m s f a p t c i). Chúng tôi sẽ thích thú đọc cuốn 
truyện Milo’s Birthday Surprise, gặp nhân vật và âm thanh mới thường 
xuyên. Chúng tôi sẽ học cách kết hợp các âm thanh với nhau để nói và 
đọc các từ, cũng như phân đoạn chúng để đánh vần, sử dụng con rối Ally 
alligator. Chúng tôi cũng sẽ thực hành viết tay trong lớp và ở nhà. 

 

 
 
 

Sách giải mã 
Sau khi chúng tôi dạy xong Giai đoạn 1, chúng tôi sẽ bắt đầu gửi về 
nhà các cuốn sách giải mã Little Learner. Đây là những cuốn sách 
'không tinh quái' của chúng tôi. Mỗi cuốn sách thực hành các âm thanh 
và chữ cái mà chúng tôi dạy trong giai đoạn 1, vì vậy trẻ em sẽ có thể 
tự đọc các cuốn sách bằng cách đánh vần và kết hợp (mà không cần 
phải phán đoán!). 
 
 
 
 



 

 

Quý vị có thể giúp con mình thế nào ở nhà? 
 
Đọc cho con 
Đọc thật nhiều sách cho con (hoặc cùng nhau lắng nghe các cuốn sách âm 
thanh) và nói về những gì vừa đọc.  Điều này hết sức quan trọng để hiểu từ 
vựng và ngôn ngữ. Chọn một thời điểm yên tĩnh như trước khi đi ngủ, có thể 
giúp tạo lập một nề nếp dễ dàng và thú vị. 
 
  
 
Chơi với các âm thanh 
Đọc thư Little Learners mà chúng tôi sẽ gửi về nhà mỗi tuần. Hỏi con các câu 
hỏi được ghi trong thư. Điều này sẽ hỗ trợ việc phát triển nhận thức về ngữ 
âm (khả năng xác định, kết hợp, phân đoạn và vận dụng âm thanh lời nói 
trong các từ). Nghe nhạc trên Spotify, hát theo và làm cả các hành động nữa. 

 
 
 
 

Nói các âm thanh 
Nghe các âm thanh (âm vị) trên kênh Little Learners 
Love Literacy YouTube. Bắt chước các âm thanh này ở 
nhà khi hỗ trợ con mình.  
Điều quan trọng là phát âm các âm thanh mà không có 
âm 'uh' ở cuối - ví dụ, ‘lllll’ chứ không phải ‘luh’. 
 
 

Thực hành giải mã 
Khi các cuốn sách giải mã của chúng tôi được gửi về nhà sau này trong học kỳ, 
hãy khuyến khích con đánh vần và kết hợp để đọc các từ không biết. Hãy nhớ 
là đây là lúc khởi đầu chặng đường học đọc của con và, cũng giống như khi con 
tập đi, con quý vị sẽ cần hỗ trợ để xây dựng sự tự tin và kỹ năng. 
 
 

Nếu muốn tìm hiểu thêm về Little Learners Love Literacy®, quý vị có thể truy cập trang mạng 
của họ littlelearnersloveliteracy.com.au, hoặc quý vị có thể hỏi tôi. 
 
Kính chào 
 
 
 
 


